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 چکیده
 

و  روانیبر نگرش کشاورزان شهرستان ش مؤثرتماعي فرهنگي و اج عوامل يبررس حاضر پژوهش هدف

 با ،طريق پژوهش میداني از نوع پیمايشي ازاطالعات مورد نیاز  .استمديريت آب زراعي  دربارةچرداول 

 ماميت شامل تحقیق آماري جامعةاست.  هدست آمد به ه از پرسشنامهدهاي حضوري و استفاانجام مصاحبه

 به نفر 102 تعداد اين ازکه  بود( نفر 0250) چرداول و شیروان شهرستان( کارگندم برداران)بهره کشاورزان

 ابزار. ندشد انتخاب آماري نمونة يبراتصادفي با استفاده از فرمول کوکران  ايطبقه گیرينمونه روش

دانشگاه و اعمال  استادانو  مربوط نامتخصص نظرايي محتوايي آن با کسب بود که رو ياپرسشنامه قیتحق

 انجام پرسشنامه اعتبار ضريب آوردندستهاصالحات الزم به دست آمده است. آزمون مقدماتي براي ب

نتايج اين تحقیق . آمد دست هب 2/0کرونباخ برابر  يضريب آلفا SPSS افزارنرم از گیريو با بهره گرفت

هاي ترويجي، میزان تماس (،آبي گندم زمینةبین پارامترهاي چگونگي عملکرد کشاورزان )در  دهدمينشان 

نگرش  ریمتغ بابرداران دانش فني بهره میزان مشارکت اجتماعي و ،هاي ارتباطيمیزان استفاده از کانال

هاي بین میانگین که يحال در ،داري وجود داردمثبت و معنيمديريت آب زراعي رابطة  دربارةکشاورزان 

هاي عضويت در تعاوني ،استفاده از خدمات ترويجي مديريت آب زراعي از نظر دربارةنگرش کشاورزان 

 .داري وجود داردهاي روستايي اختالف معنيتولید و تشکل
 

  نگرش ،يزارع آب تيريمد ،فرهنگي عوامل ،اجتماعيشیروان چرداول، عوامل  شهرستان کلیدی: یهاهواژ
 

 مقدمه
و  استمعضل جهان  ترينکمبود آب بزرگ ،امروزه
جدي  تهديدياز کمبود منابع آب شيرين  ناشي هاي بحران

 ،ستهاانسان رفاه و سالمت زيست، محيط پايدار، توسعةدر 
 اين با برخورد نحوةرا ملزم به تغيير در  هادولت که نحوي به

مديريت مشارکتي براي درگيري  هايروش اتخاذ و منابع
- محيط و آبي مديريت سطوح و مراحل تمام در بردارانبهره

 (.Shahroudi and Chaizari, 2007) است کرده زيست
پيچيده است که به  ينديفراتشديد محدوديت منابع آبي 

 در. است وابسته اجتماعي و طبيعي هايمؤلفه از ايمجموعه
 آب، مصرف رويةبيافزايش  بهتعامل اين موارد  ،مجموع
آب  مناسبنا کاربري و مناسب کيفيت با آب حجم کاهش

 (.Molden, 2007) است شده منجرف مختلف مصار براي
بخش اقتصادي نواحي  نيتر مهمبخش کشاورزي 
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روستايي است که اين بخش براي توسعه و افزايش کمي و 
وابسته است. براي تحقق  طيهاي طبيعي محکيفي به توان

توسعه مبتني بر  ةبرنامپايدار نواحي روستايي بايد هر  ةتوسع
منابع  ،رك متقابل نيازها و منابع محلي باشد. در اين مياند

بخش کشاورزي و  ةتوسعترين توان محيطي براي آب اصلي
به  ؛اجتماعي کشاورزان است -بهبود وضعيت اقتصادي

عبارت ديگر اگر نقش نيروي انساني در جامعه محور توسعه 
 ةمثابشناخته شده است، نقش آب نيز در منابع طبيعي به 

بيشترين تأثير را در روند گسترش  زيو ن است مرکز توسعه
 دانساني و تثبيت آن در نواحي روستايي دار ةجامع

(Rashidpur et al., 2011) . 
به علت ماهيت بيولوژيکي آن  کشور هر کشاورزي بخش

منابع  ةکنندمصرف ترينبزرگ و وابستگي شديد به طبيعت
 آب اعظم بخش نيز ما کشور در. شودمي محسوبآب 

 در( مکعب متر ميليارد 99 از ميليارد 4/77)  استحصالي
حجم وسيعي  متأسفانهکه  شودمي مصرف کشاورزي بخش

نادرست  هايشيوه اثر برميليارد متر مکعب(  33از آن )
 (Information Center for waterرودمي هدرآبياري 

(Engineering Services, 2012 . 
کشور در  نيا گرفتنقرار علت به ايران در آب کمبود

 از يکي همواره خشکنيمه تا خشک ناحيةکمربند مياني و 
 .است بوده اقتصادي توسعة و توسعه بنيادي مشکالت
 است سال در مترميلي 229ارندگي در ايران حدود متوسط ب

 بسيار( مترميلي 730) جهان در بارندگي متوسط از که
، در استان 77 ياست. ميزان بارندگي در سال زراع ترپايين

 چرداول شيروان شهرستان در و مترميلي 09/999ايالم، 
 (Bureau of Meteorologyاست  بوده ترميلي 43/429

(of Ilam Province, 2009 . 
 خشکنيمه و خشک اقليمي خاص شرايط در ما کشور

 آن آبي ظرفيت درصد 30 بر بالغ اکنون و است شدهواقع 
بر اساس  پس ؛شودمي استفاده مختلف مصارف براي

. است شده آبي تنش مرحلةوارد  کشور جهاني هايشاخص
شکل کنوني ادامه يابد و از  به مصرف روند که صورتي رد

به طور قطع  ،نشوددرستي استفاده  مديريتي هايسياست
 ( Information Centerبحران جدي پيش رو خواهد بود 

(for water Engineering Services, 2012بنابراين  ؛
  .دارد توجهي انيشا اهميتمديريت کاراي منابع آب 

مديريت پايدار مصرف منابع آب کشاورزي در  مفهوم
 و آب منابع از نامناسب استفادة دربارةپاسخ به موضوعاتي 

و اقتصادي کشاورزي سنتي مطرح  محيطيزيست مخرب آثار
 بهاز حد از مواد شيميايي زراعي  بيش استفادةشده است. 

 يانرژ و هانهاده به وابستگي و توليدي هايهزينه افزايش
خاك، آلودگي  خيزيحاصل و وريبهره کاهش و بيروني

و سطحي و آثار مخرب روي سالمت  زيرزميني هاي آب
 . (Ommani, 2010)است  شده منجرانسان 
 آب منابع مصرف پايدار مديريت در ،حقيقت در

 منابع از بهينة استفاده زمينة در مهمي راهبردهاي کشاورزي

 مد آتي هاينسل به آن انتقال و آب منابع از حفاظت آب،
 :از عبارتند راهبردها اين نيتر مهم. است نظر

 استفادة و کشاورزي در پايداري اصل گرفتننظررد .1
  شيميايي سموم و کودها از متعادل
 قابليت افزايش يبرا خاك تغذية مديريت به توجه .2

  خاك در آب نگهداري
  آن کردنمسطح و اراضي فيزيکي اصالح. 3
  آبياري نوين هايروش از استفاده. 4
 به آب انتقال مسير در سيماني هايکانال احداث. 9

 (Ommani and  آب ذخيرةو احداث استخرهاي  مزارع

(Chizari, 2011 . 
آبياري باراني  نوين آبياري هايروش از يکي

  . (Mojiri and Amirossadat, 2011)است
آب کشاورزي، امنيت غذايي و تأمين  وريبهره يارتقا

 اصالح آب، مصرف کارايي افزايش ازمندينپايدار مواد غذايي 
 که است آب از برداريبهره سازيبهينه و مديريتي ساختار

 و مهارت نگرش، دانش، در اساسي تغييرات به نياز هم آن
 (,Kijne دارد برانآب و کشاورزان در رفتاري تغييرات

 ابتدا ديبا گرانمسير آموزش، آموزش تعيين در. 2001)
آنگاه بر  بسنجند کل در را مردم مهارت و نگرش دانش،

 مسير و جهت موجود يهااساس دانش، نگرش و مهارت
 برسند ئالايد سطح به تا کنند مشخص را آموزش

(Norman, 1976) . 
 شناسيمفاهيم روان نيتر مهميکي از  Attitude نگرش

 يا مثبت ،عاطفي يحالتاجتماعي نوين است که عبارت از 
.  (Ganji, 2001)يک موضوع است مورد در منفي

Allport "را نوعي حالت آمادگي ذهني و رواني  "نگرش
و تأثير  است شده سازماندهي تجربه اساس بر که داندمي

و  در مقابل تمام اشيا بر واکنش فرد آن دارپويا و جهت
 Azerbaigani et . ) ماندبر جا مي رو شيپ هايموقعيت

al., 2003 .) 
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يک  ياده به پاسخگويي به يک اي تمايلنگرش  ،بنابراين
 شدت دچار نگرش در انسان. استموقعيت به طريق خاصي 

 در مهمي بسيار نقش صفت اين که شودمي هاييضعف و
رفتار، شناخت شخصيت افراد، تشخيص  بينيپيش
.  (Autoclin, 1989)دارد علمي هايداوري و هاداوري پيش

 و مديران به مختلف هايمينهز در افراد نگرش بررسي
 دربارةتفکر مردم  هايشيوه از که کندمي کمک مجريان

 (Hawkins et al., 1991). يابند آگاهيمشخص  موضوعات
عملکرد  بودنپايين که معتقدند پژوهشگران از يبعض

 رويةبيآبياري سطحي و وجود مشکالتي چون مصرف 
 اخير هايسال در که است شدهسبب  زمينيزير هاي آب

 گسترش زمينةاجرايي به طور وسيعي در  هايسازمان
اما با وجود  ؛کنند گذاريسرمايه اندوزآب هايفناوري
 نکردناستقبالفراوان از اين فناوري شاهد  هايحمايت

تعددي مثل عوامل م نيهمچن م؛زارعان از آن هستي
و  مناسب يارانةفشارهاي سازماني، تأمين اعتبارات با 

پذيرش  در احداث هزينة زارعان در پرداخت نکردنپرداخت
عوامل  ،سو کياست. از  مؤثر ياريآب درو انتشار نوآوري 

 اين فناوري عبارتند از:  افتنينمتداو
 بودنپايين سن، بودنباال شامل: زارعان يويژگ (الف

و  ايقطعه چند بودن، کوچک ها،آن مهارت و سواد سطح
  مزارع  بودنپراکنده
 آب ايستايي سطح بودنباال شاملفناوري:  ناسازگاري (ب

منطقه و وجود  بودنبادخيز زياد، بارندگي منطقه، در
آب در منطقه  محدوديت نبودبا کيفيت باال،  يرس هاي زمين

 (Jalaliو کيفيت پايين قطعات زمين و ضعف نظام اجرايي 

(et al., 2006  . 
 مؤثر عوامل که دهديم نشان هابررسي گر،يد ييسو از

 عوامل ايران، در فشار تحت آبياري هايسيستم توسعة در
 همچنين و تکنولوژيکي و فني عوامل اجتماعي، اقتصادي،

 ني. ا(Khaledi, 1999)  هستندو آموزشي  ترويجي عوامل
هاي ترويجي، ميزان تماس يرهاياست که متغ يدر حال

هاي ارتباطي، ميزان مشارکت ميزان استفاده از کانال
ت آب مديري ةزمينکاران در اجتماعي و دانش فني گندم

 وآبياري  تيريمد ةتوسع دربارةنگرش گندمکاران  رزراعي ب
 است رگذاريتأث زين ياريآب ديجد يهاروش از استفاده

(Norouzi et al., 2006) . 
استان بوشهر معتقدند  يسازمان جهاد کشاورز کارکنان
حفاظت از آب، درك  نةيزمدر  يهنجار اخالق ريکه چهار متغ

 ييرگرايمقاوم و تقد عتيطب اسطورة ،يآبکم مورد در سکير
 را يحفاظت تيفعال ريدر متغ راتيياز تغ يتوجه انيشا بخش

 کنند يم ينيب شيپ يمنابع آب زراع نةيزم در
(Yazdanpanah et al., 2011) .که است يحال در نيا 

 مانند يگريد يرهايمتغ که است داده نشان گريد مطالعات
و منزلت  ي)مشارکت اجتماع ياجتماع يهامشخصه
و خطرات موجود،  (Mousavi et al., 2009)( ياجتماع
 ستميس يسازدهايپ يبرا ازيزمان و تالش مورد ن ياثربخش
منابع آب  مورددر  ياقدامات حفاظت رشيبر پذ يحفاظت

 . (Sattler et al., 2010) ندمؤثر يزراع
عواملي چون مشارکت اجتماعي و ميزان  ،بين اين در

 chandran et  ( برانآب هايمشارکت کشاورزان در انجمن

(al., 2004، کشاورزان، تعداد خانوار، درآمد و  يسطح آگاه
کشاورزان در اختالف و تضاد بر سر مسائل آب  نيشيپ ةتجرب
 افراد يوابستگ خانوار، عدب ،(Qiao et al., 2009) ياريو آب
 درآمد آبي، کشت زير سطح الت،يتحص سطح ،يکشاورز به

 اجتماعي، سرماية هايمؤلفه ترويجي، هايتماس ساالنه،
وضعيت آبياري منطقه و وضعيت مشارکت کشاورزان در 

با موضوع مديريت منابع  آبياري هايشبکه مديريت زمينة
 (,Azizi Khalkheili et al., 2009 آب همبستگي دارد

Shahroudi et al., 2007 Diwakara, 2005 ) 

شيروان و چرداول يکي از مناطق مستعد  شهرستان
در اين منطقه محصوالت  که استکشاورزي استان ايالم 

ت آبي مهمي مانند برنج، گندم، گوجه، خيار و ساير محصوال
 ؛شدمي توليد و کاشت( گذشته دهة)قبل از خشکسالي در 

 مديريت نبودو  پيدرپي هايخشکسالي با گذشته دهةاما در 
بسياري از  متأسفانهدقيق و صحيح منابع آب کشاورزي، 

و حتي  آب شديد اُفت دچارمنابع آب سطحي و زيرزميني 
در بسياري از مناطق اين شهرستان،  و اندشده يخشک
(، ياز جمله گندمکاران )گندم آب کاريآب برداران بهره

مشکالت بسياري مواجه  با رهيغو  کارانبرنج ،کاران يفيص
-خشک علت به ييروستا مناطق از بعضي در حتي ؛اندشده

ديگر امکان کاشت محصوالت آبي  دائمي رودخانة شدن
مديرت  ويژهبه آبي، منابع به توجه رو وجود ندارد. از اين

 امري ضروري و حياتي يبررس مورد منطقةمنابع آب، در 
که نيازمند توجه بيش از پيش به مديريت و  است

منابع  شدنخشکبراي جلوگيري از  مدتبلند ريزي برنامه
 اين کلي هدف نيبنابرا ؛است زيرزميني آبي منابع ويژهبه آبي

 نگرش در مؤثر اجتماعي فرهنگي، عوامل يبررس تحقيق
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مديريت آب  دربارةو چرداول  شيروان شهرستان کشاورزان
مؤثر  عواملشناسايي  يپ نتايج اين تحقيق در زراعي است.

 يآب زراع دربارة يبررس مورد منطقةبر نگرش کشاورزان 
ريزان ملي و برنامه ةآمددستبه جينتا از استفاده با تا است

هاي داخلي و به بازنگري در سياست قيتشواي را منطقه
ه تدوين راهکارهاي تا ب کنداختصاص منابع و اعتبارات 

برداري از منابع و مناسب براي بهبود وضعيت بهره ديجد
 قيتحق ،ديگر يسووضعيت کشاورزي منطقه بپردازند. از 

 ةبهيناختصاص  تياهمسازي کشاورزان از هبه آگا توانديم
و کاهش  آب منابع داريپا و مناسب تيريمد يبرا عواملاين 

منابع  ةتوسعو گامي در جهت  کندکمک  آنآثار نامناسب 
 .ديکشاورزي و روستايي به شمار آ ةتوسعانساني و 

 

 اهمواد و روش

الم يکي از يشهرستان شيروان چرداول در استان ا
 توليد محصوالت کشاورزي در منطقه مناطق مستعدترين

 ( اينکارگندم برداران)بهره کشاورزانشود. يمحسوب م

جامعة آماري انتخاب  يبرانفر   =9290Nتعداد شهرستان با 
 گيرينمونهبه روش  زينفر ن 192از ميان اين تعداد  ند.اهشد

با استفاده  متناسب انتساب با تصادفي ايمرحلهچند ايطبقه
 هاينمونه يبرا( p=q=0.5و  d=0.07از فرمول کوکران )

 . (1)جدول  گرفتند قرار پرسشآماري مورد 
 اطالعات و است همبستگي ـتوصيفي نوع از تحقيق اين

 يآورجمع پرسشنامه از استفاده با و پيمايشي روش به آن
پانل متخصصان  باشده است. روايي محتوايي پرسشنامه 

 در اطالعات، آوريجمع ابزار پايايي يبرا. شد دييتأ و يبررس
نفر از افراد خارج از روستاهاي  30 را نظر وردم ابزار آغاز،

 از اطمينان براي. کردندتکميل  يبررس مورد منطقةهدف در 
اطالعات، از ضريب آلفاي کرونباخ در  آوريار جمعابز پايايي

براي  دهآمدستبه. ضرايب شداستفاده  زين  SPSSافزارنرم
محاسبه شد که در مجموع  70/0پايايي پرسشنامه 

 .است پژوهش پرسشنامةاعتماد بودن  قابل دهندة نشان

 
 هدف یروستاها و دهستان بخش، حسب بر یآمار نمونة ي. معرف2 جدول

 روستا دهستان بخش شهرستان

 (102) چرداول و روانیش

 (51) روانیش

 (10) يدخانیسف ،(11) سرتنگ (21) زنگوان

 (7) جوبکله(، 2) آباد قنات (15) کارزان

 (7) خان يقاض(، 2) يلرن (15) لومار

 (00) يمرکز

 (2) يقل محمد(، 10) کل کل (25) آباد آسمان

 (15) شباب(، 13) ایعل رةیزنج(، 12) يسفل رةیزنج (40) شباب

 (15) تره بالوه(، 10) نيگاور طاق (25) جنوندیب

 (51) النیهل
 (14) آباد ازیپ (14) زردالن

 (10) يرخاکيز(، 27) کهره (37) النیهل

 تحقيق هاييافتهمنبع:       

 بخش دواستفاده شامل  مورد ةپرسشنام ،مطالعه نيا در
 ـ يشخص يهايژگيعالوه بر و ،اول بخش در. بود يکل
 ياجتماع يهايژگيو و يزراع يهااي در مورد شاخصرفهح
پرسش شده  يبررس مورد افراد از ييروستا مردم با ارتباط در

مانند  ييرهايبه سنجش متغ ،است. در بخش دوم پرسشنامه
 تيريمد دربارة يبررس مورد بردارانبهره ينگرش و دانش فن

که در  ،هيگو 20و  29با استفاده از  بيترتبه يمنابع آب زراع
 يبراپرداخته شده است.  ،بودند يبخش پنج کرتيسطح ل
پاسخگويان  يکيفي متغير ميزان نگرش و دانش فن توصيف

از روش فاصله انحراف از  يمنابع آب زراع تيريمد دربارة
از  2003ل در سا  ,.Sadighi et alاستفاده شد. 1نيانگيم
 تبديل نحوة ،روشاست. در اين ده کرروش استفاده  نيا

 :شد برآورد ذيل شرح به حسط چهار به شدهکسب امتيازات
A= ضعيف: A<Mean-Sd 
B = متوسط: Mean –SD<B<Mean 

                                                                                       
1  . Interval of Standard Deviation from the Mean 

(ISDM) 
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C = خوب: Mean<C<mean+Sd 

D = عالي: Mean+Sd<D 

و  Mean= انگينذکر است که در روابط باال،  مي انيشا 
  .است  Sd انحراف از معيار=

تحليل آماري از آمار وبراي تجزيه ،در اين تحقيق
 توصيفي )فراواني، ميانگين، واريانس و انحراف معيار، درصد،

ماکزيمم و مينيمم( و همچنين آمار استنباطي شامل ضريب 
و  همبستگي اسپيرمن، آزمون کروسکال واليس، من وايت ني

 ةهممتغيره استفاده شده است و يون چندنيز رگرس
تحت ويندوز  SPSS افزارنرم ابپژوهش  محاسبات آماري اين

 .انجام گرفته است
 

 بحث و نتایج
سال  9/3حدود  کشاورزان، ميانگين سن 2با توجه به جدول 

. استسال  30ها هاي کشاورزي آنميانگين سابقة فعاليت و
 درصد 27/39بيسواد بودند.  يبررس موردافراد  درصد 41
 نظام. اندکرده شرکت آموزشي هاي کالس در ها آن

ملکي است. با  يبررس مورد منطقةغالب در  برداري بهره
افراد  نيوسعت اراضي آبي در ب ميانگين، 3توجه به جدول 

 کشت هکتار و ميانگين سطح زير 4/7 يبررس مورد
 که دهدمي نشان 4 جدول. است هکتار 9/3 آبي محصوالت

تن  9/4 يبررس مورد بردارانبهره آبي ميانگين عملکرد گندم
که نسبت به ساير محصوالت عملکرد باال و  استدر هکتار 

کمبود آب از خود نشان  به يهمچنين حساسيت بيشتر
 اين در محصول اين کنندةتوليد کشاورزان همچنين ؛دهد يم

 خود مزارع در باراني آبياري تکنيک از بيشتر شهرستان
 در 9 جدول از آمدهدستبه. بر طبق نتايج کنندمي استفاده

 مورد افراداز  درصد 2/39 چرداول، و روانيش شهرستان
ها در از آن درصد 23/93وليد و هاي تدر تعاوني يبررس

 شتريبهمچنين  ؛روستايي عضويت دارند هايتشکل
از خدمات ترويجي استفاده  درصد 9/73 يعني کشاورزان

 ايمنبع آبي دوره رودخانه ،3کنند. با توجه به جدول مي
حدود  ياريروش آب و است( درصد 43/47) کشاورزانبيشتر 

 77) کشاورزان شتريب. است شياري هاآندرصد از  94
 آبياري را کمتر از حد الزم يبرادرصد( ميزان آب موجود 

نشان  7جدول  جينتا اند.آبياري اراضي خود عنوان کرده يبرا
ميزان مشارکت  دهد که از ميان عوامل اجتماعي، متغيرمي

ها باالترين اولويت را با نهادها و ارگان کشاورزاناجتماعي 
هاي ترويجي، از تماس ها نظير استفادهنسبت به ديگر گويه

 .هاي ارتباطي و منزلت اجتماعي کسب کرده استکانال

 

 بردارانـ اجتماعي بهرهفردیهای ویژگي. 1جدول 

 درصد يوانفرا ريمتغ درصد فراواني متغير

   برداريبهره نظام. 3   سطح سواد. 1

 20/54 104 ملکي 14/41 70 بیسواد

 77/6 13 اياجاره 35/21 42 خواندن و نوشتن

 41/10 20 بريملکي و سهم 62/15 30 ييابتدا

 41/10 20 ايملکي و اجاره 33/2 16 راهنمايي

 21/12 35 يبراي و سهماجاره 56/13 26 ديپلم و باالتر

      کالس آموزشي. 2

    27/60 133 شرکت در کالس

    73/30 50 نکردن در کالسشرکت

 تحقيق هاييافتهمنبع: 
 

 های کشاورزیهای ساختاری زمینبردارن و ویژگيهای زراعي بهرهویژگي. 9جدول
 درصد يفراوان 2سطح زير کشت  درصد فراواني 1وسعت اراضي آبي

 20/55 106 هکتار 2کمتر از   13/36 60 هکتار 5ر از و کمت 5

 05/23 46 هکتار 2-5  62/22 44 هکتار 10-6

 04/13 25 هکتار 2-5  12/15 20 هکتار 15-11

 21/7 15 هکتار 2بیشتر از   04/26 50 هکتار 15 از شتریب

 هکتار 29=  بيشترينو  9/0=  کمترين، 9/3=  ميانگين. 2هکتار.  39=  يشترينبو  9/0=  ين، کمتر4/7=  ميانگين. 1      تحقيق هاييافتهمنبع: 
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 آبي و دیم کشت محصوالت عملکرد میانگین فراواني. 4جدول

 ماکزيمم مينيمم معيار انحراف (هکتار در)تن  عملکرد ميانگين متغير زراعت

 ديم
 گندم
 جو

6/1 
3/1 

13/1 
0/0 

5/0 
5/0 

5/4 
5/3 

 سنتي آبي
 گندم
 جو

 چغندر

0/4 
2/4 
4/30 

27/1 
32/1 
62/14 

5/2 
0/1 

20 

2 
5/7 

65 

 تحقيق هاييافتهمنبع:              

 
 و تشکل روستایي  تولید از خدمات ترویجي و عضویت در تعاوني کشاورزان استفادة. 6 جدول

 متغير گويه فراواني درصد تجمعي درصد

 خیر 51 5/26 5/26
 ترويجي خدمات از استفاده

 بلي 141 5/73 100

 خیر 67 2/34 2/34
 تولید تعاوني در عضويت

 بلي 125 2/65 100

 خیر 00 74/46 74/46
 روستايي يهاتشکل در عضويت

 بلي 102 26/53 100

 تحقيق هاييافتهمنبع:               

 
 زراعي هایویژگي بحس بر کشاورزان فراواني توزیع.  5 جدول

 متغير گويه فراواني درصد متغير گويه فراواني درصد

 بیشتر 10 5

 آب ميزان

 رودخانه 03 43/42

 آب منبع
 چشمه 15 21/7 کافي 33 17

 مشاع چاه 52 1/27 کمتر 140 72

 اختصاصي چاه 32 66/16 جمع 102 100

 کرتي 52 20/30    

 شیاري 104 16/54     آبياري روش

 باراني 30 64/15    

 تحقيق هاييافتهمنبع: 

 هاآناجتماعي  هایبر حسب ویژگي کشاورزانتوزیع فراواني . 6جدول شماره 

 ممزيماک مينيمم رتبه راتييتغ بيضر معيار انحراف *يارتبه ميانگين ريمتغ

 4 1 4 407/0 12/1 75/2 هاي ترويجيمیزان استفاده از تماس
 4 1 3 370/0 00/1 27/2 هاي ارتباطيمیزان استفاده از کانال

 5 1 1 261/0 05/1 02/4 میزان مشارکت اجتماعي
 5 1 2 273/0 00/1 02/3 میزان منزلت اجتماعي

 : خيلي زياد9: زياد 4 : متوسط 3: کم 2 : خيلي کم 1 مقياس :* تحقيق هاييافتهمنبع: 

 مدیریت آب زراعي در زمینة کشاورزاننگرش 

آب از  تيريمد دربارة يبررس موردنگرش افراد  يبررس يبرا
 ؛شده است استفادهطيف ليکرت  سطح در هيگو 29

 نگرش نيانگيم انحراف از ةفاصلبا استفاده از روش  نيهمچن

سطح  چهاردر زمينة مديريت آب زراعي به  کشاورزان
و کامالً مناسب )کامالً  مناسب باًيتقر، متوسط، نامناسب

که مشاهده  طورهمانشده است.  بنديمساعد( گروه
داراي نگرش  يبررس مورددرصد از افراد  39/43 ،شود يم
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 37/9 نيهمچن هستند؛مديريت آب زراعي  مورد درمتوسط 
 زيدرصد ن 27/44در سطح نامناسب و  ينگرش يرادرصد دا

 تيريمد نةيزمدر سطح متوسط به باال در  ينگرش يدارا
 (.7)جدول  اندبوده يزراع آب منابع

 
 دانش فني کشاورزان در زمینة مدیریت آب زراعي

در  يبررس موردکشاورزان  يسطح دانش فن يبررس

 يفن اطالعات که دهديم نشان داولچر و روانيش شهرستان
 ييباال باًيتقردر حد  يآب زراع تيريمد دربارة انيگوپاسخ
درصد از  29/97 يکه دانش فن يطور به است، بوده

 33/33 بيترتبه و بوده خوب باًيتقرخوب و  انيپاسخگو
 و متوسط يفن تاطالعا انيگوخپاس از درصد 37/9 درصد

 (.7)جدول  اندداشته يزراع آب تيريمد بارةدر يفيضع

 يزراع آب منابع تیریمد ةزمیندر  يتوزیع فراواني افراد بر حسب میزان نگرش و دانش فن. 6جدول شماره 

 تجمعي درصد درصد فراواني يفن دانش تجمعي درصد درصد فراواني سطوح نگرش
 32/0 32/0 12 ضعیف 32/0 32/0 12 نامناسب

 71/42 33/33 64 متوسط 73/55 35/46 20 متوسط

 06/20 35/46 20 خوب باًيتقر 25/21 52/25 40 مناسب باًيتقر

 100 04/10 21 خوب 100 75/12 36 مساعد کامالً

 - 100 102 جمع - 100 102 جمع

Max= 99  Min= 46  Mean =62.41   SD= 19.98 Max= 92   Min=26   Mean= 39.06    SD= 22.65 
 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

 

 کشاورزانهمبستگي بین متغیرهای مستقل و نگرش 

 مدیریت آب زراعي دربارة

 درمؤثر بر نگرش کشاورزان  يديعوامل کل نييتع يبرا
 بيون ضردر منطقه از آزم يآب زراع تيريمد نةيزم

 استفاده شد.  رسونيپ يهمبستگ
 که دهدينشان م 9در جدول  ليتحل نيحاصل از ا جينتا

مسائل آب  دربارة هاآن نگرش سطح با کشاورزان سن نيب
وجود دارد.  (-702/0) يو منف داريمعن رابطة يزراع
 يترينگرش منف دارند يسن باالتر که يبرداران بهره

 جةينتکه با  خواهند داشت يآب زراع دربارة زي)نامساعد( ن
 مطالعة جةينتبا  يول همسو Jalali et al., (2006) مطالعة

Azizi Khalkheili et al., (2009) ؛ستهمسو ريغ 
سطح  يرهايمتغ نيب داد نشان آمدهدستبه جينتا نيهمچن

 بيبا ضر بيترتبهبا نگرش کشاورزان  يسواد و دانش فن
 رابطة کي 01/0در سطح  329/0و  317/0 يهمبستگ

سطح  اندازه هر که يمعن نيبد ؛دارد وجود مثبت و داريمعن
 شود،يم شتريب يبررس موردکشاورزان  يسواد و دانش فن

 رايز ؛کننديم دايپ يآب زراع تيريبه مد يترمثبت نگرش
 دربارةبه منابع مختلف  تواننديم يراحتبه باسواد کشاورزان

داشته باشند و با  يدسترس يآب زراع حيصح تيريمد
 در شرکت با ايآشنا شوند  تيريمد ديجد يها روش

در باالرفتن سطح دانش  ستهاآن يواقع ازين که ييها کالس
 نيکه ا بکوشند يمنابع آب زراع تيريمد دربارةخود  يفن

 يزراع آب تيريمد به نسبت هاآن نگرش در طبعاً موارد
 .گذاشت خواهد يمثبت رييتغ

 Norouziو  Shahroudi et al. (2007) قيتحق جةينت 

et al. (2006) را آن و دارند ييفوق همسو يهاافتهي با 
 يعملکرد گندم آب زانيم نيب ةرابط ي. بررسکننديم دييتأ

منابع  تيريمد دربارة هاو نگرش آن يبررس موردکشاورزان 
 99در سطح  رهايتغم نيا نيکه ب دهدينشان م يآب زراع
 .است داشته وجود يداريمعن و مثبت رابطةدرصد 
 درآمد آن تبع به و شتريب يزراع عملکرد که يکشاورزان

آب  تيريمد دربارة زين يترمثبت نگرش اند،داشته يشتريب
 Shahroudi et لعةمطا جيبا نتا جهينت ني. ااندداشته يزراع

al.  (2007) و Qiao et al. (2009) ستهمسو. 
 

 نگرش و مستقل هایمتغیر بین همبستگي .3جدول 

(p) (r) مستقل متغير 

 سن -202/0** 000/0

 تحصیالت سطح 612/0** 000/0

 آبي گندم عملکرد میزان 542/0** 000/0

 کشاورزي هايفعالیت بقةسا -602/0** 000/0

 ترويجي هايتماس 723/0** 000/0

 يفن دانش 625/0** 000/0
 ارتباطي  هايکانال از استفاده میزان 560/0** 000/0

 اجتماعي منزلت -022/0 560/0

 اجتماعي مشارکت 542/0** 000/0

                            ** :p≤ 0.01       قيتحق يهاافتهي: منبع
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 يهاتيفعال سابقة نيکه ب دهدينشان م 9 جدول جينتا
منابع آب  تيريمد دربارة يبررس موردو نگرش افراد  يکشاورز

 جةينتبا  جهينت نياوجود دارد.  يمنف داريمعن رابطة يزراع
 9 . در جدولستين همسو Qiao et al. (2009) لعةمطا

و نگرش  يمشارکت اجتماع زانيم نيب که دکر مشاهده توان يم
 رابطة يزراع منابع آب تيريمد دربارة يبررس موردافراد 

 ةلعمطا جةينت با جهينت نياوجود دارد.  يمثبت دار يمعن
Diwakara (2005)، .Chandran et al (2004)،(2009) 

Mousavi et al.  و Norouzi et al.   (2006)ست؛همسو 
 نيب ،شوديمشاهده م 9که در جدول  طورهمان نيهمچن

 يارتباط يهاکانال از استفاده زانيم و يجيترو يهاتماس زانيم
 منابع آب تيريمد دربارة يبررس موردنگرش افراد  ريبا متغ

 نيا انگريب جهينت نياوجود دارد.  يمثبت داريمعن رابطة يزراع
 يبررس مورد کشاورزان ةاستفاد زانيم شيبا افزا که استمطلب 

 نيا ريتأثبه علت  ،يجيترو يهاتماس و يارتباط يهاکانال از
 يهاروش با هاو آشناکردن آن افراد دانش و يآگاه درعوامل 

 دربارةمشکالت خود را  تواننديافراد م هاآن ديفوا و ديجد
 ريدو متغ نيا نيبنابرا ؛برطرف کنند ترراحت يآب زراع تيريمد
 يآب زراع تيريمد دربارة يبررس موردنگرش افراد  بر تواننديم
 و Norouzi et al. (2006) قيتحق جةينتباشند.  گذارريثتأ
.Shahroudi et al (2007) و رددا ييفوق همسو يهاافتهي با 

 .ندکيم دييتأ را آن
 

 مدیریت آب دربارة کشاورزانمقایسة میانگین نگرش 

  زراعي

 دهد که بين ميانگينآزمون من وايت ني نشان مينتايج 

کنند و مات ترويجي استفاده مينگرش افرادي که از خد
کنند، افرادي که در نمي افرادي که از اين خدمات استفاده

هاي توليد هستند و افرادي که در عضويت عضويت تعاوني
هاي نيستند و همچنين افرادي که در عضويت تشکل آن

ها اين تشکل روستايي هستند و افرادي که در عضويت
 داري وجود دارد.عنياختالف م 001/0نيستند، در سطح 

 

زراعي با  مدیریت آب دربارة کشاورزانمقایسة نگرش . 26جدول 

 استفاده از آزمون من وایت ني

 Z (p) مالك  U مقدار  مستقل ريمتغ
 000/0 -250/2 3217 استفاده از خدمات ترويجي

 000/0 -250/2 5222 هاي تولیدعضويت در تعاوني
هاي عضويت در تشکل

 وستايير
5132 250/2- 000/0 

 قيتحق يهاافتهي: منبع

دهد که نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس نشان مي
مديريت آب زراعي بر  دربارة کشاورزانميانگين نگرش  بين

 01/0استفاده در سطح  حسب نوع منبع آب مصرفي و مورد
 داري وجود دارد. نتايج اين جدول همچنيناختالف معني

مديريت  دربارة کشاورزانکه بين ميانگين نگرش  نشان داد
 001/0سطح  آب زراعي بر حسب نوع روش آبياري در

 داري وجود دارد.اختالف معني
 

از آزمون  با استفاده کشاورزانسنجش میانگین نگرش . 22جدول 
 کروسکال والیس

(p) مالك x² df مستقل متغیر 

 آب منبع نوع 4 13/14 0032/0

 آبياري روش نوع 2 293/119 000/0

 قيتحق يهاافتهي: منبع
 

مدیریت  دربارة کشاورزانتعیین معادلة تخمین نگرش 
 زراعي آب

نگرش  نيتخم ةمعادل نييو تع راتييتغ زانيم انيب يبرا
ته، وابس ريبه عنوان متغ ،يآب زراع تيريمد دربارةکشاورزان 

 ليدر تحل کهشدند  ونيرگرس وارد يمستقل يرهايبا متغ
 ي. براداشتندوابسته  ريبا متغ داريمعن يهمبستگ ،يهمبستگ

گام بهره بهگامشيوة  از متغيرهرگرسيون چند ليتحلوهيتجز
 را ليتحلوهيتجز نياطالعات مربوط به ا 12گرفته شد. جدول 

-استاندارد به يبر اساس بتا ،ونيرگرس نيا در. دهديم نشان

(، دانش فني در x1) برنجمتغيرهاي ميزان عملکرد  آمده،دست
هاي ، متغير استفاده از کانال(x2)آبياري باراني  ةتوسع ةزمين

 ييرهايمتغ  (x4)و متغير ميزان سن کشاورزان (x3) ارتباطي
 وابسته ريمتغ راتييتغ زانيم در را سهم نيشتريب که انددهبو

 ةيبقمانده و  يباق ييمذکور در مدل نها يرهايو متغ اندداشته
 يرهايمتغ ،يکل طور به. شدند حذف معادله از رهايمتغ

 انسيوار راتييدرصد تغ 1/77 ونيرگرس ليدر تحل شدهمنظور
در مورد  نيبنابرا ؛(10)جدول  کننديم انيبوابسته را  ريمتغ
 وابسته ريمتغ ييگوشيمستقل در پ يرهايو نقش متغ تياهم

 استاندارد بتا ريمقاد که آنجا از. کرد استفاده بتا ريمقاد از ديبا
 ينسب تيآن در مورد اهم قياز طر توانيم است، شده
 با ن،يمتخ معادلةبرآورد  يبرامستقل قضاوت کرد.  يرهايمتغ

 يينها مدل بودنداريمعن و آمدهدستهب اطالعات به توجه
 و F=  711/127) قيتحق نيا در رهيمتغچند ونيرگرس

Sig = 0.000 ،)نگرش افراد  زانيم توانيم ليذ معادله با
 زد. نيتخم يآب زراع تيريمد دربارةرا  يبررس مورد

Y= 74/1  + 342/7  x1 + 212/2  x2 + 942/0  x3 – 097/0  x4  



 569نوری و همکاران: تحلیل عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر نگرش کشاورزان...        

 

 گامبهمتغیره به شیوة گام تحلیل رگرسیون چن .21جدول 

Sig t Beta B مستقل متغير 

 ثابت بيضر 74/1 - 412/1 502/0

 آبي گندم عملکرد میزان 002/0 064/0 30/1 032/0

 کشاورزان فني دانش 212/2 011/0 741/5 000/0

 ارتباطي هايکانال از استفاده یزانم 542/0 132/0 250/4 000/0

 کشاورزان سن -342/7 -452/5 -702/2 000/0

F= 711/127  Sig = 000/0  R  223/0=  R²= 721/0  Adjusted R² =  772/0  

 قيتحق يهاافتهي: منبع

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 ضعف حاضر، حال در کشاورزي بخش مشکالت از يکي
 صحيحنا برداريبهرهزي است. مديريت آب کشاور هايشيوه

 زير آب منابع ويژههباز حد از منابع آب  بيش استفادةو 
 و نگرش فني، دانش بودنپايين به چيزيهر از بيش زميني،
صحيح مديريت منابع  هايشيوه مورد در کشاورزان مهارت

 يدستياب براي آب، منابع توسعةآب بستگي دارد. مديريت و 
 امري آب، کمبود با مواجه مناطق در پايدار کشاورزي به

 سطح و هاخواسته الت،يتما به توجه يطرف از. است ضروري
 جمله از که( يکشاورز آب برداران)بهره کشاورزان يآگاه
در  يآب زراع تيريعوامل مؤثر بر مد نيو مؤثرتر نيترمهم

که  يل و نقشعوام نيبه ا يتوجهيب و است يبخش کشاورز
 موجبات ،دارندو منابع آن  يآب زراع يداريعوامل در پا نيا

 زانيربرنامه و گذاراناستيس يهابرنامه شکست و يناکام
را  يآب در بخش کشاورز يايناپو تيريبخش و مد نيا

 يبرامهم و  نيحاضر با توجه به ا پژوهش. کردفراهم خواهد 
بر  ،يو اجتماع يعوامل فرهنگ ژهيوعوامل مؤثر، به يبررس

 دربارةو چرداول  روانينگرش کشاورزان شهرستان ش
پژوهش  جياست. نتا رفتهيصورت پذ يآب زراع تيريمد

 نشان داد:
سواد کشاورزان از جمله عواملي است که با  سطح. 1

 يارابطه يآب زراع تيريمد دربارة يبررس موردنگرش افراد 
 سواديب يبررس موردکشاورزان  شتريب. دارد داريمعن و مثبت

 از و اندبوده نوشتن و خواندن حد در يسواد سطح يدارا اي
 يجيترو يآموزش يهاکالس در هاآن درصد 70 حدود يطرف

 آموزش امر در گذاريسرمايه پس ؛بودند کرده شرکت
 آب تيريمد جديد هايروش گسترش در تواند يم کشاورزان

هاي برنامه شوديم شنهاديپ نيبنابرا ؛باشد موثر يزراع
و  يباالبردن آگاه يمناسب برا يجيترو يمناسب آموزش
مثبت(  رييگرش )تغدر ن رييتغ جهيو در نت يسطح دانش فن

و  نيتدو يآب زراع تيريمد دربارة يبررس مورد کشاورزان
 اطالعات انتقال يبرا که شوديم هيتوص نيهمچن ؛گردد ارائه

 مناسب يآموزش هايروش و هاکانال از هاآن به آموزش و
 ايقهيرط هايآموزش و دارييد ـ دارييشن هايرسانه مانند

 ؛شود استفاده ايجهينت و

 کشاورزان يمشارکت اجتماع نيب ،مطالعه نيا در. 2
-رابطه يآب زراع تيريمد دربارة هابا نگرش آن يبررس مورد

که با  رسديمشاهده شد. به نظر م داريمعن و مثبت يا
مختلف  يا نهادهاب يبررس موردمشارکت افراد  شيافزا

 هاآن ياطالعات منابع و يارتباط يهاجامعه تعداد کانال
 و اطالعات زانيم شيافزا با امر نيا که ابدييم شيافزا

 همراه بردارنبهره مثبت نگرش يريگشکل در هايآگاه
 زةيانگ بودنباالتر ليافراد به دل نيا ،يطرف از. بود خواهد

 يمندهعالق خود جامعةرفع مشکالت  مورد در مشارکت
 شوديم شنهاديپ نيبنابرا دارند؛ يترمثبت نگرش و شتريب

که  يينهادها افراد ياجتماع مشارکت زانيم شيافزا يبرا
ارباب  ميوجود دارد تکر هادر آن يمشارکت مردم تيقابل

-استيس نيهمچن ؛دهند قرار خود کار سرلوحةرجوع را 

 در خود يهابرنامه ترموفق ياجرا يبرا زانيربرنامه و گذاران
 مختلف مراحل در ،يزراع آب منابع ژهيوبه و يکشاورز بخش

 مشارکت و حضور از اجرا و يزيربرنامه اطالعات، يگردآور
 ؛ندکناستفاده  يبخش کشاورز بردارانبهره

 مورد کشاورزاننگرش  بر فني دانش تأثيربا توجه به . 3
که د شوميمديريت آب زراعي، پيشنهاد  دربارة يبررس

از جمله  يبررس موردتأثيرگذار بر دانش فني افراد  عوامل
 و ريزانبرنامه توجه مورد ترويجي ـآموزشي هايکالس

به نحوي به  انکشاورز و گيرداين بخش قرار  گذارانسياست
 هاي آموزشي، ترويجي ترغيبها و فعاليتشرکت در کالس

 حضور و ترغيب يبراالزم  ةزمين ربطذي هايشوند و سازمان
 ؛کنندمذکور را فراهم  هايکالس در هاآن مؤثر
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نگرش کشاورزان  بر سن متغير منفي تأثير به نظر. 4
 و آموزش شودمي توصيه آب، تيريمد دربارة يبررس مورد

 تيريمد و کشاورزي پايداري زمينة در جوانان آگاهي افزايش
 ترغيب يبرا همزمان و گيرد قرار اولويت در يزراع آب داريپا

 ؛شود استفاده فني و مالي هايکمک از مسن افراد
 در داريمعني و مثبت تأثير يجيترو يهاتماس ريمتغ. 9

 ؛آب داشت تيريمد دربارة يبررس موردکشاورزان  نگرش
 مراکز و يکشاورز جهاد تيريمد شوديم شنهاديپ نيبنابرا

 با خود يجيترو يهاتماس در منطقه يکشاورز خدمات
 تيريمد کاربرد از حاصل منافع و مزايا نظر، مورد کشاورزان

 پيامدهاي و کنندارائه  يشتريبا دقت ب را يزراع آب داريپا
  ؛شود حيتشر کامالً يزراع آب مناسبنا تيريمداز  يناش

 از استفاده زانيم متوسط ق،يتحق يهاافتهي به توجه با. 3
 يبررس موردکشاورزان  يو منابع اطالعات يارتباط يهاکانال

 موردکشاورزان  نييپا ازيمتقرار دارد. ا ينييدر سطح پا
مثبت و  ريسو و تأث کياز  ريمتغ نيدر مورد ا يبررس
 دربارة يبررس موردبر نگرش کشاورزان  ريمتغ نيا دار يمعن
 زانيم بهبود ضمن شوديم شنهاديپ ،يآب زراع تيريمد

 يتاطالعا منابع و يارتباط يهاکانال به کشاورزان يدسترس
 نيب ارتباط تيتقو يراستا در مناسب يزيربرنامه به نسبت

 و توسعه عامالن و نامروج کشاورزان، گريد با کشاورزان
و  هاداده دانش، شيافزا يبرا يارتباط يهاکانال و منابع ريسا

 اساس بر يزراع آب تيريمد نينو يهايفناور دربارة يآگاه
 .رديگ صورت يمقتض داماتاق کشاورزان يواقع يازهاين
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